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Älvdalens kommun
informerar

kommun@alvdalen.se, 0251-313 00
www.alvdalen.se/coronavirus

Den här julen kommer att bli annorlunda och vi kommer att minnas den av olika anledningar. 
Det är mycket av det vi brukar göra som vi får hoppa över i år. Men med lite kreativitet kan vi 
tillsammans skapa positiva minnen. Här några tips på vad vi KAN göra:
• pimpla abborre
• åka skidor i gupp
• busringa en vän
• skriva ett brev med papper och penna

Vi måste hjälpas åt!
Besöksnäringen, Region Dalarna och Älvdalens kommun tar ansvar för att förhindra  
smittspridningen - vi litar på att du också gör det.

• Besöksnäringen ställer om sin verksamhet för att förhindra smittspridning bland gästerna.  
 För mer information kontakta respektive företag/destination.

• Region Dalarna har satt upp ett flertal provtagningsstationer för självtester.   
 För provtagning boka via 1177, Vårdguiden.

• Älvdalens kommun anpassar sina fritids-, omsorgs- och andra verksamheter för  
 att hjälpa personal och allmänhet att följa råden. Håll dig uppdaterad på alvdalen.se.

• Alla ska hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noga, stanna hemma och testa sig vid symtom.

• Om du själv känner dig ensam och/eller orolig eller vill tipsa någon annan, finns det 
 stöd att få via stödlinjer och webbsidor. Samlad information finns också på alvdalen.se.

 God jul och gott nytt år!

• umgås säkert och njuta ute
• grilla korv i en slogbod
• bygga snögubbar och snölyktor
• beställa take away med extra allt.

• En ansvarsfull jul att minnas
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Med reservation för eventuella ändringar.
Församlingsexpedition i Brittgården  Tel: 0251-431 40    Måndag- fredag 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Diakonicenters Textilavdelning  Tel: 0251-431 65   

Andreas Nerelius

andreas.nerelius@svenskakyrkan.se    
telnr:  0251-43143

ACT Svenska kyrkan Julinsamlingen 

I många berättelser om Lucia får vi höra om hur hon 
straffades hårt när hon inte underkastade sig och 
ingick det tvångsäktenskap som arrangerats. Lucia 
kämpade för sin tro, sitt liv, sin kropp och sin värdig-
het. Hon bröt med förväntningarna att hon skulle 
lyda och underkasta sig.

Också idag lever miljontals flickor i världen under 
förtryck och utsätts för våld, hot och övergrepp – 
just för att de är flickor.

Årets julinsamling bjuder in till att vara med i kam-
pen för varje flickas rätt till ett värdigt liv.

Det finns möjlighet att köpa påsar med ljus och 
tändstickor (50:-) till förmån för ACTSvenska kyrkan i 
samband med kyrkans öppethållande. 

Årets julinsamling pågår under tiden 
29 nov. -20 till 6 jan -21. Välkommen att vara med!

Postgiro 900122-3, bankgiro 900-1223, 
swish 123 511 0424 märk ”julinsamlingen”

Snart jul är det jul igen, på många sätt en jul som kanske 
blir annorlunda. Men kanske också en jul där mycket är 
som det brukar, förhoppningen om snö, om en tomte 
som kommer till barnen och en stunds vila från vardagen. 
Och så orden från Jesajas bok som vi fått höra jul efter jul: 

Det folk som vandrar i mörkret

ser ett stort ljus,

över dem som bor i mörkrets land

strålar ljuset fram. 

Julen är också förhoppningen och påminnelsen om 
något nytt som bryter fram, om julefrid. Att vi också i år får 
påminna oss om julens budskap om det lilla barnet, Gud 
själv, som läggs på strå i stallets vrå. Om en Gud som från 
den första julen finns för oss. 

Välkommen att fira julen med Älvdalens församling, vi firar 
digitala andakter via vår hemsida och facebook under ju-
lens helgdagar. Välkommen också till kyrkan för att tända 
ljus eller bara vara – vi håller kyrkorummet öppet under 
julen. 

Jag vill passa på att önska Dig en riktigt, riktigt 
god och välsignad jul!

För våra gudstjänster och andra aktiviteter 
– se vår hemsida och facebook

Diakonicenter har stängt över 
jul och nyårshelgerna men 
öppnar igen 11 januari 2021 kl 8.00

   God jul och Gott nytt år.
           Annika och Lena

Församlingsexpeditionen är stängd 
i mellandagarna, v53

Välkommen åter måndag 4 januari 2021. 

Vi återgår till att ha telefontid 10-12 
på expeditionen from v 51 

      God jul och Gott nytt år 
önskar personalen, Älvdalens församling.
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VÄRMEPUMPAR  INSTALLATION   SERVICE

0735 282 889        fjallpumpen.se
Behörigt installationsföretag med över 2600 värmepumpsinstallationer sedan 2004. 

Självklart ackrediterad av Swedac för trycksättning med gas enligt regelverket.

        Vi följer inte, vi leder!

Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till 
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1, BG 125-9332. Tel. 0251-41281

Besök gärna vår hemsida  www.salemkapellet.se

På grund av den rådande pandemin är 
alla våra samlingar fortfarande inställda.

Besök oss gärna på Facebook (Älvdalens baptistförsamling) och hemsidan www.salemkapellet.se  

I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid. 
En stråle av Guds kärleks ljus 
i signad juletid. 

17/12 från 11:30 försäljning av lunchlådor i Salem - därefter juluppehåll. 

Så här någon dag innan jul och nyårsfirande, i en tid då 
allt är lite annorlunda mot det normala. Så vill jag ändå 
så här skicka en varm jul och nyårshälsning till er alla 
ute i stugorna.

Jul och nyårstider är normalt den tid då vi träffas och 
umgås med nära och kära. Mor och farföräldrar/barn 
och barnbarn/släkt och vänner samlas för att några 
dagar få umgås och glädjas med varandra.

I år kanske många väljer att bryta det mönstret med  
omtanke för varandra. En omtanke som kanske känns 
jobbig att hantera, men ack så välment.

Därför är kontakt digitalt eller genom telefon så 
viktig, då en hel del kan känna ensamhet.

Nu tänker vi framåt och hoppas att Corona lämnar 
oss så vi kommer i normalläge igen. Till dess håller 
vi ut och är rädda om varandra...............

Så från mig till er alla, vill jag önska er en riktigt 
god jul och lite senare ett lika gott nytt år.

Kjell Tenn kommunalråd i fantastiska Älvdalens kommun.

Bästa kommunmedborgare!
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   Sökes

AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll i 
Älvdalen, Särna, Idre, Sälen, Lillhärdal, Våmhus 
och delar av Mora samt till företag i Älvdalen. 
Finns även att läsa på olika näringsställen. 
Senaste numret på  www.annonskullan.se 
Utgivaren fritar sig från ansvar för skada eller 
olägenhet som kan drabba annonsör pga 
skrift- och tryckfel, försening i produktion eller 
utgivning. 
Vid utebliven tidning, hör av er till:  070-2538457 
eller evylena@telia.com

AnnonsKullan
Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: PostNord

Tack
Stort TACK 

för gratulationerna jag 
fick när jag fyllde 90 år.

Anna-Britt

Dalgatan 116 A Kläder och prylar
16, 17 och 18/12  10 – 16
21/12 10 – 16
22/12 Stjärnsmällsöppet kl 10 – 20 

Öppnar åter 7 och 8/1  kl 10 – 16

Bondgårdsgatan 3 B Möbler och inredning
16  och 18 /12 10 – 16
21/12 10 - 16
22/12 Stjärnsmällsöppet kl 10 - 20

Öppnar åter 7 och 8/1 kl 10 - 18

GOD JUL i våra SECOND – HANDBUTIKER

Hej!
Ett glatt och händigt par 
söker efter tomt/stuga/hus 
i Storfjäten med omnejd. 
Vi är kreativa och ser charm 
och möjlighet i det som 
många andra anser hopp-
löst. Så vad du än vill sälja 
eller funderar på att sälja, 
vare sig det är ett slott, en 
ladugård eller en skogs-
dunge så är vi intresserade! 
Vi har anknytning till om-
rådet och har länge längtat 
efter att få komma hem 
till byn!  Vi är öppna för en 
smidig, direkt affär, utan 
mäklare mm om så önskas. 
Hör gärna av er!
Mvh Tony och Emma 
0706947650
Tony@kreativhalsa.nu 

Förskolor, 
dagbarnvårdare 

och förskoleklasser 
i Älvdalens kommun 

vill på det varmaste tacka 
Älvdalens rödakorskrets 

för den fina boken 
samt önska alla 

en God Jul

   Elfdalens 
Hembygdsförening

önskar alla

en God Jul
&

 ett Gott Nytt År

Evy & Lena

ÄLVDALENS

God Jul & Gott Nytt År 
önskar 

IOGT-NTO 
 & Älvdalens bio 

Pga den rådande 
pandemin kommer inga 

Jul- & nyårsfilmer att 
visas på Älvdalens Bio. 

De storfilmer som skulle 
komma upp har fått 

ändrade premiärdatum 
eller går upp via 

streamingtjänster istället. 
Vi hoppas på möjliga 

bioföreställningar 
under 2021.

Är det inte toapapper så 
är det D-vitamin. Året när 
udda varors plats i buti-
kerna gapade tomma går 
mot sitt slut. Ni kommer väl 
ihåg toapappershysterin i 
våras när pandemin gjorde 
sitt intrång och folket räk-
nade med att sitta i hem-
men (på toa?) i exil i ett 
antal veckor, eller kanske 
till och med månader. Det 
första som många tänkte 
på var inte, som man kan 
tro, att bunkra vatten osv 
för sin överlevnad. Nej, toa-
papper var A och O i denna 
nya krissituation. Pande-
min fortskred och verkade 
vara här för att stanna ett 
tag, och så var det någon 
som tyckte sig ha märkt att 
D-vitamin var inte så dumt 
att mota Olle i grind med. 
”Swoop”, så fanns det inte 
ett D-vitamin så långt ögat 
nådde. Och i naturlig form 
är det ju ganska illa ställt 
med varan också. Solen 
lyser så att säga med sin 
frånvaro såhär i december. 
Nåja, nu går vi ju ändå mot 
ljusare tider. Vaccin är på 
gång. Och när vintersol-
ståndet infaller, den 21:a 
december (för övrigt redak-
törens födelsedag) klockan 
11.02, då har vi tragglat oss 
igenom årets mörkaste tid. 
Det vänder och blir ljusare 
igen! Som grädde på moset 
kommer julen och nyåret 
efter det. Gnistrande hög-
tider med ljus, hopp och 
fyrverkerier. Och trots det 
här året, som i största hand 
har kantats med virus och 
restriktioner, så tror vi ändå 
på en fröjdefull jul och ett 
nyår som sprakar till lite 
extra. Det kommer att bli 
bra! Vi önskar er alla, läsare 
och annonsörer – utan er, 
ingen Annonskulla - en 
riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År! 

©AnnonsKullan

Nästa nummer
av AnnonsKullan

21 januari

Manusstopp 15/1
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Älvdalens kommun

Är du legitimerad sjukgymnast, fysioterapeut 
eller arbetsterapeut och vill kunna kombinera 
arbete och ett aktivt liv i våra fantastiska 
omgivningar? 
Vi söker just nu din kompetens 
 – både för kortare och längre anställningar.
Lämna gärna en intresseanmälan eller tipsa 
någon som du känner!

informerar

Vill du jobba med oss?

alvdalen.se/ledigajobb
0251-313 00
kommun@alvdalen.se  
www.alvdalen.se

Älvdalens kommun

Anonyma Alkoholister, AA, startar upp i Älvdalen. 
Första mötet är måndag 21 december kl. 18:00. 
Därefter kommer det vara återkommande möten 
varje måndag.
Plats: Lantvillan, Trädgårdsvägen 4, Älvdalen

Välkommen!

informerar

Anonyma Alkoholister,uppstart

Krånglar din digitala utrustning?
Du kanske inte kan/vill besöka biblioteket.

Älvdalens kommun
             Informerar

BIBLIOTEKETS DIGITALHJÄLP VIA TELEFON

Ring till Arne Strand
på tel. 0251-312 87

Tisdagar mellan kl.9 -12

Öppettider v. 52 och v.53
Älvdalens bibliotek
Tis: 10-12, 14-18
Ons: 10-12, 14-17
Meröppet som vanligt: 6 – 22 
Idre bibliotek är stängt 21/12, sedan öppet som vanligt. 
Särna bibliotek har öppet som vanligt.

Älvdalens kommun
             Informerar

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Önskar personalen på biblioteken i Älvdalen

Kontakta oss:
Älvdalens bibliotek: Bibliotek-kultur@alvdalen.se 0251-312 70
Särna bibliotek: sarna.bibliotek@alvdalen.se 0253-59 66 10
Idre bibliotek: idre.bibliotek@alvdalen.se 0231-315 12

Barn och cancer hör inte ihop.

Märta 4 år, leukemi.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.
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Trädfällning!
Behöver du hjälp i din trädgård 

med trädfällning? 
Vi hjälper dig med fällning och 

bortforsling av träd och ris.
Försäkring finns!

Wermlands Skogsentreprenad AB
Claes Johansson, Tel. 076-8028601

wermlandsskogsentreprenad@gmail.com

Anders Persson i Älvdalen AB
Tel. 070-2263758  anderspersson@hotmail.com    

Låt din dröm bli verklighet!
Ring Älvdalsbygg & Hyvleri AB så specialritar vi och 
anpassar huset efter dina behov. I samarbete med 

andra företag levererar vi en helhetslösning.

Orrholsvägen 9, 79631 ÄLVDALEN•Tel: 0251-10170 
E-post: info@alvdalsbygg.se •  www.alvdalsbygg.se

Roger Mattsson 
070-561 81 02
Bo Rytter 
070-237 63 51
Hans Andersson 
070-228 45 51

egenTiLLverkAd PeLLeTS
Vi har även 
våran egen-
tillverkade
pellets i
småsäck.

Julstängt  från 23/12! Öppnar åter  4/1

Vi tackar för det gångna året och önskar alla

God Jul & Gott Nytt År

En riktigt God Jul 
önskar 

Floragänget!
0251-100 66 • info@johannasflora.se

JulbuD? boka innan 21/12 
för leverans innan julafton.

Vackra julgrupper, glimrande buketter, 
smakfull choklad, inrednig & presenter.

lör  19/12 10-15
Sön  20/12 vilA
Mån  21/12 10-18
Tis  22/12  10-20
Ons  23/12 10-18
Julafton   10-13

Julvila 25-28 dec. 
Öppnar åter tis 29/12

Öppettider

Låt oss hjälpa dig 
att få och sprida julglädje 

med vår blomstrande 
julstämning.

..en skön 
Julklapp 
att få..

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar jag alla mina kunder!

Presentkort 

  På Fotvård

Stöd oss, och hjälp fler 
cancerdrabbade tillbaka till livet. 

Swisha 100 kronor eller mer 
till 900 2064.

Tack för ditt stöd!

En riktigt 
God Jul
och ett 
Gott Nytt År
önskar vi på

©AnnonsKullan
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0251-597330

God Jul och 
Gott Nytt År!

Pläd • Lykta
Ulltofflor • Fotbad

Multiverktyg
Rakapparat

Eltandborste
Spikpistol

Eltandborste
Halkbroddar

Termos
Ficklampa

Kortlek • Ullsulor
Smyckeskrin

Hylsnyckelsats
Mandolin • Mortel
Salt & Pepparkvarn

Yxa från Gränsfors Bruk
Grillbestick

Vinglas • Elvisp
Skärmaskin
Tvålpump

klappar åt alla

Öppettider:
Vardagar: kl. 7-17,  Lördagar: 9-13

Om du inte vill/kan besöka butiken…
ring oss gärna på telefon 0251-597330, 
så kan vi hjälpa dig plocka ihop det du 
önskar och leverera det ut.

Tips: Går även bra att handla på Bolist.se & Elon.se

För att öka möjligheten till en 
trygg och säker julhandel har 
vi i år extra öppet inför jul:

Lördag 19/12    9-15
Söndag 20/12   11-15
Måndag 21/12   7-17
Tisdag 22/12    7-20
Onsdag 23/12   7-17
Julafton   10-13

Butiken med stor yta
   och brett utbud!

Tomtens Tips:
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Julklappstips!
Finns att köpa här:

ulumdalska.se/butik/
Älvdalens Hemslöjd
Rots Skans
Ica
Coop
Hotell Älvdalen
Ullas Tygaffär

Nyskrivna barnvisor på älvdalska.
Texthäfte medföljer.

NODAVA önskar alla kunder en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Jultider 2020  för kommunens återvinningscentraler
Älvdalens ÅvC 
Onsdag 23/12 Stängt
Onsdag 30/12 10:00-16:00
Lördag 2/1 10:00-14:00
Måndag 4/1 10:00-16:00
Tisdag 5/1 Stängt
Onsdag 6/1 Stängt

Övriga dagar öppet som vanligt.

idre ÅvC
Torsdag 24/12 Julafton Stängt
Torsdag 21/12 Nyårsafton Stängt
Lördag 2/1 13-16
Tisdag 5/1 Stängt

Övriga dagar öppet som vanligt.

Särna ÅvC 
Måndag 4/1 10:00-16:00
Lördag 2/1 09:00-12:00

www.nodava.se

Älvdalen

önskar alla 
sina medlemmar

en God Jul 
och

ett Gott Nytt År
    Kära medlemmar i SPF Seniorerna Älvdalen

Nu är det länge sedan vi träffades, men vi ser fram emot 
när det kan ske igen.
Hoppas Ni mår bra trots den pågående pandemin-ingen 
kunde väl ana att 2020 skulle få en sådan speciell 
utveckling. 
Som Ni märkt har vi inte kunnat genomföra våra planerade 
aktiviteter under året och just nu ser vi ingen ljusning. 
Vi vill, hoppas och tror att det snart blir normala tider igen 
så vi kan träffas för att planera och genomföra aktiviteter i 
samma goda anda som tidigare.

Vi får tålmodigt kämpa på och fortsätta följa rådande 
restriktioner! Snart stundar för många ett annorlunda 
firande av Jul och Nyår med bara de allra närmaste men 
det finns dock ett ljus i tunneln om än en bit bort!

Vi vill med dessa rader 
passa på att önska Er alla 
en God Jul och Gott Nytt år.
Styrelsen SPF Seniorerna Älvdalen

EMMAS OPTIK AB
Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet.
Dalgatan 100 A • Tel: 0251-30200

God Jul &Gott Nytt År

Julklappstips!
Presentkort

Vi önskar alla
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Beställ senast fredag den 18/12 för leverans före jul!

Dalgatan 96 B 79630 Älvdalen • 0251-10600 070-1760018
sportcenter@telia.com • www.alvdalenssportcenter.se

Följ oss gärna på 
Facebook  och Instagram

Julklappar för uteliv
LÄngdSkidOr 
från nybörjare till elit

underSTÄLL från

Öppettider Julveckan:
Mån 21/12 10-18
Tis  22/12 10-20 
Ons 23/12 10-18
Julafton 10-13
Juldagen o Annandagen STÄNGT
Sön 27/12 STÄNGT

Önskar er  Alla 
en sportig och 

fridfull julhelg!

ALLT 
För 

vinTerFiSke

PAnnLAMPOr
från

SkidhAndSkAr 
från

TrÄningSSTAvAr 
med fjädring 
från

Både med merinoull och 
polyester. Vuxen och barn.

SnöLekSAker 
från

Snowracer•pulkor 
tefat•snowskate 
miniskidor

eLvÄrMePrOdukTer
från

Väst • handskar
strumpor • sulor

vinTerSTövLAr    
från 

vuxen och barn

SPArkAr från

duBBdÄCk
till cykel

hundPrOdukTer    

Bälten • halsband • sele 
koppel • m.m.

från

En hel vägg med
FRITIDSARTIKLAR
Stekhällar
grilljärn 
kolarpannor 
trä/plastkåsor m.m.

OBS!
För er som inte vill gå in i butiken
då kan ni ringa oss på 0251-10600
så kommer vi ut och hjälper 
med era önskemål 

Årets Julklapp!
STOrMkökeT

i flera varianter

Nästa nummer

Manusstopp fredag 15/1

21 januari

AnnonsKullan  070-253 84 57• evylena@telia.com • www.annonskullan.se
©AnnonsKullan
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God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

Sven-Åke gustafsson
gustafssons Åkeri Älvdalen AB

gustafssons däck & Sten AB

Snöslunga 
Cub Cadet XS2 61

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910

13990:-
ord.pris 16490:-

MOTORSÅG MS 261 C-M MOTORSÅG MS 251

PRIS 7490:-
KAMPANJ 

4590:-

35 CM 1143 200 0251
ORD PRIS 5790:-

35 CM 1141 200 0646, 40 CM 1141 200 0647

Alla erbjudanden gäller t.o.m. 2020-12-31. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för tryckfel. www.STIhl.Se

Stark bensindriven motorsåg som är en riktig 
slitvarg och klarar både vedbacken, fällning av 
mindre träd och byggjobben.

Det optimala arbetsredskapet, nu utrustad med 
STIHL nya och högeffektiva svärd och kedja!

TUFFA UPPGIFTER.
ENKLA LÖSNINGAR.

God Jul &
Gott Nytt År

0251-10700

God Jul & Gott Nytt År

Fanny &Maria  

289:-
Två valfria produkter 
från Milk Shake 

önskar vi er!
Vill ni handla men inte besöka salongen, hör gärna av er. 

Vi hjälper till och löser det på bästa sätt.

Vi har julboxar och fina 
erbjudanden just nu. 

Tusen Tack 
för att ni stöttar 

de  lokala företagen 
i dessa tider

Måndag 21/12  9-17
Tisdag 22/12  9 -20
Onsdag 23/12  9 -17
Julafton                       Stängt

God Jul & 
Gott Nytt År

Anders, Laila 
& Johan

önskar

Julöppettider

©AnnonsKullan
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Julklappstips! 

Extra julöppet:
Lör-sön 19-20/12  10-15
Julafton stängt

God Jul & 
Gott Nytt År

Fårskinn

GrytunderläGG

ullplädar

påslakanset

Fredag den 18/12 
stängt på förmiddagen, 
öppet mellan 14-18

fiskarheden.se

God Jul & Gott Nytt År! 
önskar vi alla skogsägare

Nu sågar vi 
även gran

 
Dalag. 12, Orsa • 0250-401 75   
www.orsatandvard.se

Vi har stängt 23/12–8/1.

 önskar Johannes med personal

God jul och gott nytt år

Gunilla

Lena
Johannes

Berit

Ann-Margreth
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en riktigt God Jul 

& 
ett Gott Nytt År

AnnonsKullan önskar 
alla läsare och annonsörer

©AnnonsKullan


